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Voorstel
Beslispunten
1. Kennisnemen van het evaluatierapport Stroomstoring West Betuwe
2. Instemmen met de adviezen zoals omschreven in het evaluatierapport
3. De uitvoering van deze adviezen te beleggen bij de kolommen van de Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid en de monitoring ervan bij het multidisciplinaire leeragentschap
4. Het evaluatierapport toe te sturen aan de Inspectie Justitie & Veiligheid
Inleiding
Op maandag 13 november 2017 vliegt omstreeks 19.05 uur een helikopter van Defensie tegen de
bliksemkabel van een hoogspanningsmast in Zoelmond (gemeente Buren). Doordat de geraakte
bliksemdraden op de hoogspanningskabels komen te liggen, ontstaat er een stroomstoring in
meerdere gemeenten in het rivierengebied (24.000 huishoudens). De multidisciplinaire
crisisorganisatie van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) is aan het begin van de avond
gealarmeerd (respectievelijk GRIP 1 en GRIP 2) en aan de slag gegaan om dit incident te bestrijden.
Later is opgeschaald naar GRIP 4.
Incidenten van deze omvang worden conform het evaluatieprotocol altijd geëvalueerd. In overleg met
de Inspectie Justitie en Veiligheid is overeengekomen dat deze evaluatie de systeemtest van 2017
mag vervangen. Bij een systeemtest wordt door een geënsceneerd incident de crisisorganisatie in
dezelfde orde van grote getoetst.
Met deze evaluatie kijken we terug op het incident en de bestrijding er van door de opgeschaalde
multidisciplinaire crisisorganisatie van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Deze evaluatie maakt het
mogelijk van het incident te leren; wat ging goed en wat kan beter?
Tevens helpt de evaluatie ons om na te gaan in hoeverre de VRGZ tegemoet komt aan het
toetsingskader van het Ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V). Op basis van het toetsingskader
kunnen zeven thema’s worden benoemd die centraal staan in deze evaluatie. De gemeentelijke
crisisorganisatie wordt in het toetsingskader van J&V nadrukkelijk meegenomen; daarom wordt in
deze evaluatie daar, naast de multidisciplinaire crisisteams, meer aandacht aan besteed dan aan
andere monodisciplinaire onderdelen van de crisisorganisatie. Per thema van het toetsingskader en
van een aantal aandachtspunten buiten het toetsingskader, worden de conclusies beschreven, met
daaraan gekoppeld de aanbevelingen.
Over het geheel genomen is de bestrijding van het incident goed verlopen. De relevante partners zijn
tijdig gealarmeerd, ter plaatse gekomen, actief betrokken en de multidisciplinaire samenwerking liep
goed.
Nadat de bliksemdraden door Liander zijn weggehaald of vastgezet, is de stroomstoring uiteindelijk
om ca 01.00 uur verholpen. De uit voorzorg gelande helikopter is dinsdagavond door Defensie
geborgd.

In hoofdlijnen zijn de aandachtspunten/ adviezen per onderzocht thema als volgt:
 Organisatie en leiding & coördinatie: continu aandacht hebben voor het delen en
afstemmen van samenwerkingsafspraken, zowel binnen de kern van de crisisorganisatie
(COPI-ROT), als met crisispartners/ externe partners.
 Alarmering: onderzoeken of aanpassing van de alarmering van bevolkingszorg gewenst is en
daarnaast de instructies voor het gebruik van OOV Alert onder de aandacht brengen.
 Op- en afschaling: zorgen voor presentatielijsten bij de opkomstlocaties van COPI, ROT, BT
en stafsectie bevolkingszorg, en afspraken maken over verwachtingen woordvoering na
afschaling (inhoud en tijdstip).
 Gemeentelijke crisisorganisatie: nagaan hoe continu aandacht voor de inrichting en
werkwijze van de crisisorganisatie geborgd kan worden en hoe het communiceren over de
opkomstlocatie van de stafsectie (als deze afwijkt van de opkomstlocatie in de
incidentgemeente) verbeterd kan worden.
 Na afschaling: verbeter bij afschaling het zicht op taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van partijen, onder meer van Defensie.
 Bestuurlijke aandachtspunten: neem kennis van de bestuurlijke netwerkkaart Defensie,
check tijdens een crisis aannames hierin en neem contact op met Defensie over de voortgang
van het onderzoek naar nieuwe laagvlieggebieden.
 Overige aandachtspunten: onderzoek de inrichting van bevolkingszorg als onderdeel van
de crisisorganisatie.
Beoogd effect
Inzichtelijk maken en verbeteren van de kwaliteit (en daarmee de uitvoering) van de hoofdstructuur
van de rampenbestrijding en crisisbeheersing (artikel 2.5.1 van het Besluit veiligheidsregio’s)
Relatie met bestaand beleid
Het evaluatierapport heeft een relatie met het evaluatieprotocol , ons Regionaal crisisplan en het
leeragentschap.
Het evaluatieprotocol is toegepast waardoor een evaluatie is opgestart en uitgevoerd. Het Regionaal
crisisplan wordt op onderdelen getoetst door de evaluatie uit te voeren. Het leeragentschap adresseert
de aanbevelingen op het hoogst ambtelijk niveau, het Directieteam Veiligheid DTV).
Argumenten
2.1 In het rapport worden verbeterpunten voor de crisisorganisatie geïdentificeerd
Op basis van de resultaten van het incident en het evaluatieonderzoek kan de Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid aandachtspunten in de hoofdstructuur en de gemeentelijke rampenbestrijdings- en
crisisbeheersingsorganisatie identificeren en verbeteringen aanbrengen in het systeem. Dit komt de
uitvoering ten tijde van incidenten ten goede.
3.1 De aandachtspunten en aanbevelingen structureel borgen in het leeragentschap
De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid beschikt sinds 2008 over een regionaal multidisciplinair
leeragentschap en een evaluatieprotocol. Voor de prioritering en adressering van de aanbevelingen
doet het regionaal multidisciplinair leeragentschap een voorstel aan het Directieteam Veiligheid (DTV).
Overigens worden waar mogelijk verbeterpunten al opgepakt.
4.1 Het rapport dient als input voor het rapport ‘Staat van de Rampenbestrijding’ 2017
In de ‘Staat van de Rampenbestrijding’ wordt door het ministerie van Justitie & Veiligheid elk jaar een
beeld geschetst over de stand van zaken in alle veiligheidsregio’s.
Kanttekeningen
n.v.t.
Financiën
Nee
Bedrag:
Ja
Wijze van dekking:

Bestuurlijk / juridisch
Communicatie
Het evaluatierapport is voorgelegd aan een aantal repressieve functionarissen die voor de evaluatie
zijn geïnterviewd, aan de adviesraad ambtenaren crisisbeheersing (AAC) en aan het Directieteam
Veiligheid ( DTV). Na besluitvorming van het algemeen bestuur van de VRGZ wordt het rapport
formeel toegezonden aan de Inspectie van Justitie & Veiligheid. Middels Plein08 (intranet VRGZ)
wordt er intern over gecommuniceerd en door middel van het Multinieuws extern.
Uitvoering
Het leeragentschap adresseert de aanbevelingen op het hoogst ambtelijk niveau van de kolommen en
crisispartners, het Directieteam Veiligheid (DTV). De uitvoering van de aanbevelingen binnen de
VRGZ wordt opgepakt door de individuele sectoren m.b.t. monodisciplinaire leerpunten en door het
Veiligheidsbureau m.b.t. de multidisciplinaire leerpunten.

